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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų nuostatas, 
susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0912)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 37, 95 ir 152 straipsnius, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0027/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

3 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

2. Prireikus priemonės, kuriomis siekiama 
nustatyti, ar konkrečios rūšies maistas 
patenka į šio skirsnio taikymo sritį, ir 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti ir 
papildyti neesmines šio reglamento 
nuostatas, turi būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 35 straipsnio 4 dalyje.

2. Prireikus priemonės, kuriomis siekiama 
nustatyti, ar šis skirsnis taikomas 
konkrečios rūšies pašarams, turėtų būti 
priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 35 
straipsnio 3 dalyje, nes jomis siekiama iš 
dalies pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas.“

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

5 straipsnio 7 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

1a) 5 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Komisija, pasikonsultavusi su 
Tarnyba, nustato šio straipsnio nuostatų 
taikymo taisykles, įskaitant prašymo 
parengimo ir pateikimo taisykles. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS (naujas)

8 straipsnio 8 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

1b) 8 straipsnio 8 dalis keičiama taip:
„8. Komisija priima detalias šio straipsnio 
nuostatų įgyvendinimo taisykles. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 1C PUNKTAS (naujas)

11 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

1c) 11 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
„5. Komisija, pasikonsultavusi su 
Tarnyba, gali nustatyti šio straipsnio 
nuostatų taikymo taisykles, įskaitant 
prašymo parengimo ir pateikimo taisykles. 
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“
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Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

12 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

4. Gali būti nustatytos atitinkamos 
žemesnės ribos, ypač maisto produktams, 
kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš 
GMO, arba atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą. Šios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti ir 
papildyti šio reglamento neesmines 
nuostatas, turėtų būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 35 straipsnio 4 dalyje.

4. Gali būti nustatytos atitinkamos 
žemesnės ribos, ypač maisto produktams, 
kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš 
GMO, arba atsižvelgiant į mokslo bei 
technikos pažangą. Šios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti ir 
papildyti šio reglamento neesmines 
nuostatas, turėtų būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 35 straipsnio 3 dalyje.“

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

14 straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

2a) 14 straipsnis keičiamas taip:
„1. Komisija, be kitų dalykų, susijusių su 
priemonėmis, būtinomis, kad operatoriai 
galėtų laikytis ženklinimo reikalavimų,
gali priimti detalias šio skirsnio 
įgyvendinimo taisykles. Šios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti ir 
papildyti šio reglamento neesmines 
nuostatas, turėtų būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 35 straipsnio 3 dalyje.“
2. Komisija gali priimti specialiąsias 
informacijos, kurią turi pateikti maistą 
galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo 
maitinimo įstaigos, teikimo taisykles. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti ir papildyti šio reglamento 
neesmines nuostatas, turėtų būti 
priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 35 
straipsnio 3 dalyje.
Siekiant atsižvelgti į ypatingą viešojo 
maitinimo įstaigų padėtį, minėtose 
taisyklėse gali būti numatyta pritaikyti 13 
straipsnio 1 dalies e punkto 
reikalavimus.“
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Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

15 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

2. Prireikus priemonės, kuriomis siekiama 
nustatyti, ar šis skirsnis taikomas 
konkrečios rūšies pašarams ir kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti ir papildyti 
neesmines šio reglamento nuostatas, turėtų 
būti priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 35 
straipsnio 4 dalyje.

2. Prireikus priemonės, kuriomis siekiama 
nustatyti, ar šis skirsnis taikomas 
konkrečios rūšies pašarams, turėtų būti 
priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 35 
straipsnio 3 dalyje, nes jomis siekiama iš 
dalies pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas.“

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 3A PUNKTAS (naujas)

17 straipsnio 7 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

3a) 17 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
"7. Komisija, pasikonsultavusi su 
Tarnyba, nustato šio straipsnio nuostatų 
taikymo taisykles, įskaitant prašymo 
parengimo ir pateikimo taisykles. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3B PUNKTAS (naujas)

20 straipsnio 8 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

3b) 20 straipsnio 8 dalis keičiama taip:
„8. Komisija priima detalias šio straipsnio 
nuostatų įgyvendinimo taisykles. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“
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Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 3C PUNKTAS (naujas)

23 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

3b) 23 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
„5. Komisija, pasikonsultavusi su 
Tarnyba, gali nustatyti šio straipsnio 
nuostatų taikymo taisykles, įskaitant 
prašymo parengimo ir pateikimo taisykles. 
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento dalims keisti jį papildant, 
priimamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

24 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

2. Priemonės, skirtos nustatyti atitinkamas 
žemesnes ribas, ypač pašarams, kurių 
sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, 
arba atsižvelgiant į mokslo bei technikos 
pažangą, ir kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, turėtų būti 
priimamos laikantis reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, nurodytos 35 
straipsnio 4 dalyje.

2. Priemonės, skirtos nustatyti atitinkamas 
žemesnes ribas, ypač pašarams, kurių 
sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, 
arba atsižvelgiant į mokslo bei technikos 
pažangą, turėtų būti priimamos laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu, 
nurodytos 35 straipsnio 3 dalyje, nes jomis 
siekiama iš dalies pakeisti ir papildyti 
neesmines šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)

26 straipsnis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

4a) 26 straipsnis keičiamas taip:
„Komisija, be kitų dalykų, susijusių su 
priemonėmis, būtinomis, kad operatoriai 
galėtų laikytis ženklinimo reikalavimų, 
gali priimti detalias šio skirsnio 
įgyvendinimo taisykles. Šios priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento dalims 
keisti jį papildant, priimamos pagal 
35 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

35 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003)

(6) 35 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos
taip:

6) 35 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1– 4 
dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 
straipsnio nuostatas.

„3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1– 4 
dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 
straipsnio nuostatas. 

4. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 5 dalies b punktas bei 7 straipsnis, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 
dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose 
nustatyti laikotarpiai yra atitinkamai du 
mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.“


